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BILAG 1 TIL PUNKT 5 – RETSGRUNDLAG 

1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for
de betragtninger og vurderinger, der fremgår af notatet om kriterier for skønnet
over rimelig forrentning af indskudskapital.

2. Gennemgangen er overordnet tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i
retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel rets-
praksis og de lidt blødere retskilder som litteratur citeres afslutningsvist.

3. Understregninger i citater i dette kapitel er indsat af sekretariatet for at fremhæ-
ve den pågældende tekst.

4. Først gennemgås de relevante bestemmelser i varmeforsyningsloven og afskriv-
ningsbekendtgørelse samt praksis om skøn over rimelig forrentning af indskuds-
kapital. Derefter gennemgås konkrete forhold om prisreguleringen efter varmefor-
syningsloven – substitutionsprisprincippet, adgangen til udtrædelsesgodtgørelse
mm. Endelig gennemgås relevante uskrevne regler (grundsætninger) af betydning
for Energitilsynets opstilling af kriterier – skøn under regel og ligebehandling.

FASTLÆGGELSE AF EN RIMELIG FORRENTNING AF INDSKUDSKA-
PITAL 

VARMEFORSYNINGSLOVEN OG AFSKRIVNINGSBEKENDTGØRELSEN 
5. Varmeforsyningslovens1 § 20, stk. 1 og 2, lyder:

”[...]
§ 20. Kollektive varmeforsyningsanlæg, industrivirksomheder, kraftvarmeanlæg med en elef-

fekt over 25 MW samt geotermiske anlæg m.v. kan i priserne for levering til det indenlandske 
marked af opvarmet vand, damp eller gas bortset fra naturgas med det formål at levere energi til 
bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand indregne nødvendige udgifter til energi, 
lønninger og andre driftsomkostninger, efterforskning, administration og salg, omkostninger som 
følge af pålagte offentlige forpligtelser, herunder omkostninger til energispareaktiviteter efter §§ 
28 a, 28 b og 29, samt finansieringsudgifter ved fremmedkapital og underskud fra tidligere perio-
der opstået i forbindelse med etablering og væsentlig udbygning af forsyningssystemerne, jf. dog 
stk. 7-17, § 20 a og § 20 b. 1. pkt. finder tilsvarende anvendelse på levering af opvarmet vand til 
andre formål fra et centralt kraft-varme-anlæg, jf. § 10, stk. 6, i lov om elforsyning.  
     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om, at andre udgifter og 
omkostninger end de i stk. 1 nævnte, kan indregnes i priserne, jf. dog stk. 7. Klima-, energi- og 
bygningsministeren kan endvidere fastsætte regler om indregning i priserne af kompensation ved 

1 Nugældende lovbekendtgørelse nr. 1307 af 24. november 2014 med senere ændringer.  
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et projekt til ændring af områdeafgrænsningen og indregning af driftsmæssige afskrivninger, hen-
læggelser til nyinvesteringer og med Energitilsynets tiltræden, forrentning af indskudskapital. 
[...]”. 

6. Med hjemmel i stk. 2, 2. pkt., har ministeren udstedt afskrivningsbekendtgørel-
sen2. Fra bekendtgørelsens citeres:

”[...] 
§ 1. For idriftsatte anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af de

efter hidtil gældende regler opgjorte afskrivningsgrundlag. 
§ 2. For de nye anlæg indregnes driftsmæssige afskrivninger i priserne på grundlag af den

konstaterede anlægssum med fradrag af henlæggelser, jf. § 5. 
...     
§ 6. Gas- og varmeprisudvalget [i dag Energitilsynet] kan tillade, at der i priser for levering af op-

varmet vand, damp eller gas indregnes en rimelig forrentning af indskudskapital.
[...]”.

7. Forrentning af indskudskapital er således en indregningsberettiget omkostning,
men i modsætning til andre omkostninger kan den først indregnes i priserne efter
Energitilsynets tilladelse.

8. Bestemmelserne indebærer, at en varmevirksomhed, der ønsker forrentning af
indskudskapital indregnet i priserne, først skal opgøre indskudskapitalen. Energi-
tilsynet skal herefter tage stilling til, om varmevirksomhedens opgørelse af den
initale indskudskapital og efterfølgende ændringer (forrentningsgrundlaget) er
retvisende.

9. Når indskudskapitalen er godkendt, skal Energitilsynet derefter vurdere, hvad
der kan anses for rimelig forrentning af indskudskapitalen. Efter Energitilsynets og
Gas- og Varmeprisudvalgets praksis kan forrentningen ikke fastsættes generelt,
men kræver ud fra en konkret vurdering af den enkelte forsyning i det enkelte år
Energitilsynets tiltræden, jf. afsnit 4.1 i Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012,
jf. punkt 9.

10. Energiklagenævnet traf 17. september 2007, j.nr. 21-3563, afgørelse i en sag
om indskudskapital.  Af afgørelsen fremgår bl.a. følgende:

”[...] 
Energiklagenævnet finder på denne baggrund, at Energitilsynet kan vurdere både forrentnings-
sats og forrentningsgrundlag ved afgørelsen af, om forrentningen af indskudskapitalen er rimelig. 
[...]”. 

11. I Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009, jf. punkt 9, fremgik blandt
andet følgende i selve afgørelsesafsnittet:

”[...] 

2 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 med senere ændringer.  
3 Sagen vedrørende en klage over Energitilsynets afgørelse af 30. marts 2005 om Central Kommunernes Trans-

missionsselskab I/S’ forrentning af indskudskapital for 2003/2004. Afgørelsen er offentliggjort på Energikla-
genævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  
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EnergiGruppen Jylland Varme A/S ikke kan indregne forrentning af egenkapital i priserne på le-
vering af varme, da bestemmelserne i § 20, stk. 1, i varmeforsyningsloven og § 6, i afskrivnings-
bekendtgørelsen ikke giver mulighed for forrentning af egenkapital. 
[...]”. 

12. Ovennævnte del af afgørelsen blev ikke påklaget.

PRAKSIS OM FORRENTNING AF INDSKUDSKAPITAL 
13. Af administrativ praksis kan særligt henvises til følgende tre afgørelser:

1. Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 om forrentning af
indskudskapital EnergiGruppen Jylland Varme A/S (Energitilsynets
j.nr. 4/0920-0303-0008).

2. Energiklagenævnets afgørelse af 9. november 2009 (j.nr. 1021-10-3),
hvorved Energitilsynets afgørelse af 30. november 2009 blev ophæ-
vet og hjemvist til fornyet behandling – herefter EGJ 2009.

3. Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 om forrentning af ind-
skudskapital 2003-2010 i EnergiGruppen Jylland Varme A/S (Ener-
gitilsynets j.nr. 4/0920-0303-0052) – herefter EGJ 2012.

14. Det følger af denne praksis, at Energitilsynet ved vurderingen af, hvad der
udgør en rimelige forrentning af indskudskapitalen, tager afsæt i det interval, der
fremkommer ved anvendelsen af WACC-modellen4, som indeholder en lang ræk-
ke parametre. Herefter foretaget Energitilsynet en samlet vurdering af, hvad der
udgør en rimelig forrentning.  Af Energitilsynets afgørelse af 26. juni 2012 frem-
går bl.a., at Energitilsynet tager udgangspunkt i kriterier vedrørende virksomhe-
dens risikoprofil til brug for skønnet over en rimelig forrentning:

”[...] 
375. WACC-modellen, herunder de tilhørende parametre, fordrer en række vanskelige skøn, og
Sekretariatet har i den forbindelse særligt inddraget hensynet til, at en rimelig forrentning for EGJ
Varme nogenlunde må svare til den forrentning, en konkurrenceudsat virksomhed med samme
risikoprofil som en varmeforsynings-virksomhed, herunder EGJ Varme, ville kunne opnå.
[...]”.

ENERGITILSYNETS KOMPETENCE 

15. Energitilsynets kompetence efter varmeforsyningsloven er fastsat i lovens §
21, stk. 4, hvorefter Energitilsynet udøver det egentlige offentligretlige tilsyn med
varmeforsyningsvirksomhedernes priser og betingelser:

”[...] 

§ 21. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser for
ydelser omfattet af §§ 20 eller 20 b skal anmeldes til et tilsyn, der er nedsat af klima-, energi- og 
bygningsministeren (Energitilsynet), med angivelse af grundlaget herfor efter regler fastsat af til-
synet. Energitilsynet kan fastsætte regler om formen for anmeldelse og om, at anmeldelse skal 
foretages elektronisk. Energitilsynet kan fastsætte regler om, at anmeldelse skal ledsages af er-
klæring afgivet af en registreret revisor, statsautoriseret revisor eller kommunens revisor. Energi-
tilsynet kan give pålæg om anmeldelse. 

4 Weighted Average Cost of Capital. 
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     Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan bestemme, at visse sager ikke skal anmel-
des. 
     Stk. 3. Tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion og andre betingelser, 
der ikke er anmeldt som foreskrevet efter stk. 1, er ugyldige.       
     Stk. 4. Finder Energitilsynet, at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produkti-
on eller andre betingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20-20 c eller regler 
udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhandling kan bringes 
til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling eller betingelser, jf. dog stk. 6 
[...]”. 

16. Som det fremgår af stk. 4, kan Energitilsynet i medfør af denne bestemmelse
gribe ind, hvis en varmeforsyningsvirksomheds priser eller betingelser er urimeli-
ge eller i strid lovens bestemmelser.

17. Formålet med bestemmelsen er bl.a. at sikre, at priserne fastsættes i overens-
stemmelse med bestemmelserne i lovens § 20, og at give Energitilsynet mulighed
for en effektiv håndhævelse af varmeforsyningslovens prisbestemmelser.

TILSLUTNINGS- OG FORBLIVELSESPLIGT 

18. Efter reglerne i tilslutningsbekendtgørelsen5 kan kommunalbestyrelsen pålæg-
ge ny og eksisterende bebyggelse tilslutnings- og forblivelsespligt til et kollektivt
varmeforsyningsanlæg, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1. Af bekendtgørelsen frem-
går følgende om definitionen af begreberne, og hvad pålæg herom indebærer:

”     § 1. I denne bekendtgørelse forstås ved: 
1) Tilslutningspligt: En forpligtelse for en ejendom til at være tilsluttet det kollektive varme-

forsyningsanlæg i området, hvilket bl.a. indebærer, at ejendommens ejer skal bidrage
økonomisk til den kollektive forsyning, jf. § 7.

2) Forblivelsespligt: En forpligtelse for en ejendom, der allerede er tilsluttet det kollektive
varmeforsyningsanlæg i området, til at forblive tilsluttet dette, hvilket bl.a. indebærer, at
ejendommens ejer skal blive ved at bidrage økonomisk til den kollektive forsyning, jf. §
7.

... 

§ 7. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom tilslutningspligt til et kollek-
tivt varmeforsyningsanlæg indebærer 

1) at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. stk. 3, kan pålægge ejendommens
ejer at betale den tilslutningsafgift og de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til
Energitilsynet er gældende for ejendomme, som tilsluttes anlægget, og

2) at forsyningsselskabet kan etablere de i § 6, stk. 2, nævnte anlæg m.v. samt stikled-
ninger.

     Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning om at pålægge en ejendom forblivelsespligt til et 
kollektivt varmeforsyningsanlæg indebærer, at forsyningsselskabet fra tilslutningstidspunktet, jf. 
stk. 3, kan pålægge ejendommens ejer at betale de afgifter, som ifølge selskabets anmeldelse til 
Energitilsynet er gældende for ejendomme, som er tilsluttet anlægget. 
 ... 
[...]”. 

5 Bekendtgørelse nr. 904 af 24. juni 2016. 
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SUBSTITUTIONSPRISPRINCIPPET 

19. Substitutionsprisprincippet er udviklet i den administrative praksis og er be-
skrevet i flere tilkendegivelser og afgørelser. Efter substitutionsprisen skal prisen
for varme, der leveres fra en varmeproducent til et kollektivt varmeforsyningsan-
læg, fastsættes som det laveste af den omkostningsbestemte pris og substitutions-
prisen på kollektive varmeforsyningsvirksomheder. I dette afsnit redegøres der
indledningsvist for, hvad substitutionsprisprincippet indebærer. I den forbindelse
foretager Sekretariatet for Energitilsynet en vurdering af betydningen af princippet
i forhold til varmeproducenters muligheder for fortsat at indregne faste omkost-
ninger i prisen, når producenten vælger at standse en produktions-
form/produktionsanlæg som følge af princippet.

20. Det følger af praksis, at substitutionsprisen udgøres af varmemodtagerens
egenproduktionspris eller prisen ved køb fra tredjemand. Substitutionsprisen skal
endvidere tage udgangspunkt i en faktisk og ikke en hypotetisk substitutionsmu-
lighed. Substitutionsprisprincippet indebærer, at en kollektiv varmeforsyning, der
aftager varme, ikke kan betale mere for denne varme end den laveste af (1) varme-
leverandørens omkostningsbestemte pris, (2) egenproduktionsprisen (hvad varmen
ville koste, hvis varmemodtageren selv producerede varmen), og (3) hvad varmen
ville kunne købes til hos tredjemand.

21. Afregning efter substitutionsprisprincippet kræver endvidere, at der hos aftage-
ren af varmen er etableret et alternativt varmeproduktionsanlæg, der (1) er eksiste-
rende - et fysisk faktisk anlæg, (2) har tilstrækkelig kapacitet, (3) har mulighed for
at producere, (4) lovligt kan anvendes, og (5) at der er realistisk mulighed for at
skaffe brændsel til produktionen. I henhold til Energitilsynets praksis har substitu-
tionsprisen dog også den betydning, at et underskud, der opstår som følge af, at
den omkostningsbestemte pris overstiger substitutionsprisen, ikke senere kan ind-
regnes i varmeprisen. Underskuddet er udtryk for ikke-indregningsberettigede
omkostninger, jf. bl.a. Energitilsynets afgørelse af 28. juni 2004 i sagen ”Energi
E2 A/S – klage fra Helsingør kommune over fjernvarmeprisen fra Helsingør
Kraftvarmeværk” (Energitilsynets j.nr. 3/1322-0101-0266).

22. Det følger af varmeforsyningslovens § 20, stk. 1, at der alene kan indregnes
nødvendige omkostninger i varmeprisen. Det følger endvidere af afskrivningsbe-
kendtgørelsens §§ 1 og 2, at driftsmæssige afskrivninger indregnes i priserne. Når
en virksomhed har investeret i et varmeproduktionsanlæg, vil der som udgangs-
punkt være tale om en nødvendig omkostning. Det vil endvidere være muligt at
afskrive på anlægget efter disse regler.

23. Når en varmeproducent vælger at standse en produktionsform/et produktions-
anlæg som følge af, at den er ramt af substitutionsprisen, og derfor ikke er renta-
bel, og virksomheden fortsat leverer varme, som enten produceres på en anden
måde hos virksomheden eller som videredistributør, og således har en varmepris at
indregne faste omkostninger vedrørende det ophørte varmeproduktionsanlæg i, må
disse omkostninger stadig være indregningsberettigede. Virksomheden har tidlige-
re investeret i varmeproduktionsanlægget, og varmekunderne har haft glæde af
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denne investering, indtil produktionen ikke længere var rentabel som følge af sub-
stitutionsprisen.  

24. Det kan derfor som udgangspunkt ikke være urimeligt, at forbrugerne vedbli-
ver med at bidrage til de omkostninger (vedrørende den tidlige varmeproduktions-
del), som virksomheden fortsat har. Dette kan også sammenlignes med køb af
f.eks. en kedel, som bryder sammen efter f.eks. 3 år. Det må fortsat være muligt
for producenten at afskrive på denne kedel, selvom den ikke længere er i drift. De
faste omkostninger vil dog alene kunne indregnes i det omfang, substitutionsprisen
(og afskrivningsbekendtgørelsens betingelser) giver mulighed herfor – der kan
fortsat maksimalt opkræves den laveste af enten den omkostningsbestemte eller
substitutionsprisen (men virksomheden må indenfor kravet om kostægte tarifering
som udgangspunkt selv kunne vælge, hvilke omkostninger den ikke ønsker dækket
– hvilke omkostninger der er udtryk for ikke-indregningsberettigede omkostnin-
ger).

25. Energitilsynet udtalte f.eks. i den senere hjemviste afgørelse 30. november
2011 om forrentning af indskudskapital EnergiGruppen Jylland A/S:

”[...] 
366. Sekretariatet bemærker, at afskrivninger på aktivers anlægssum indregnes i priserne efter
bestemmelserne i afskrivningsbekendtgørelsen.

367. Hvis en varmeforsyning som led i driften har erhvervet et aktiv, som senere afhændes til et
lavere beløb end den efter varmeforsyningslovens afskrivningsreglers nedskrevne anlægssum,
så er der ingen tvivl om, at den endnu ikke afskrevne anlægssum efter varmeforsyningslovens
hvile-i-sig-selv princip kan indregnes i prisen på levering af varme.
[...]”.

VARMEPRODUKTION ELLER VARMETRANSMISSION UDEN SLUTBRUGERE 
26. Hvis en varmeproduktionsvirksomhed eller varmetransmissionsvirksomhed,
der ikke er integreret med varmedistributionsnettet, presses helt ud af markedet, vil
virksomheden ikke længere have en pris at indregne faste (eller andre) omkostnin-
ger i. Det følger f.eks. af afskrivningsbekendtgørelsens §§ 1 og 2, at driftsmæssige
afskrivninger indregnes i priserne.

27. Uden en pris at indregne faste omkostninger i vil det ikke være muligt for
virksomheden efter varmeforsyningsloven at få dækket disse omkostninger – efter
§ 20, stk. 1, kan der alene indregnes nødvendige omkostninger i varmepriserne,
men det forudsætter, at der er en pris.

28. I perioden fra beslutningen om ophør til det faktiske ophør vil der som ud-
gangspunkt fortsat kunne indregnes faste omkostninger i priserne – der kan dog
fortsat ikke samlet opkræves mere end det laveste af substitutionsprisen eller den
omkostningsbestemte pris.

29. Det følger af praksis6, at det er muligt at henlægge til skrotning af et an-
læg/værk – det kræver dog nødvendigvis, at der er tid til at henlægge, og at hen-

6 Se Energiklagenævnets afgørelse 31. marts 2008 (j.nr. 21-601) vedrørende en klage fra Måbjergværket A/S og 
Elsam A/S (nu DONG Energy A/S) over Energitilsynets afgørelse af 28. februar 2006, som gentaget ved afgø-
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læggelserne kan rummes inden for den pris, der kan opkræves. Energitilsynet har 
endvidere på sit møde den 20. december 2016 truffet afgørelse om at imødekom-
me en anmodning om dispensation fra henlæggelsesreglerne til skrotning af anlæg 
over en længere periode og med et højere henlæggelsesbeløb end reglerne tilsiger 
(reglerne tilsiger 5 år og op til 75 %)7. Om en forsyning ved et ophør ellers kan få 
forbrugerene til at dække nogle af omkostningerne herved eller forsyningens gæld 
må også komme an på de aftalemæssige og selskabsretlige forhold ml. forsyningen 
og forbrugerne, f.eks. andelshavere. 

UDTRÆDELSESGODTGØRELSE 

30. En forbruger kan ikke udtræde af et varmeforsyningsforhold, hvis der er pålagt
tilslutnings- eller forblivelsespligt til forbrugerens ejendom. Kan forbrugeren ud-
træde, kan det dog medføre et krav om betaling af udtrædelsesgodtgørelse8.

31. Den økonomiske begrundelse for at tillade opkrævning af udtrædelsesgodtgø-
relse er at sikre, at de øvrige varmeforbrugere, der fortsat køber varme fra værket,
ikke bliver påført en økonomisk byrde ved, at en forbruger træder ud. Dette hen-
syn betegnes som ”princippet om at rydde økonomisk op efter sig” (princippet
indebærer, at forbrugeren betaler sin del af værkets gæld på tidspunktet for den
faktiske udtrædelse).

32. Den del af værkets gæld, som forbrugeren skal betale sin forholdsmæssige
andel af, er værkets samlede anlægsudgifter, fratrukket de afskrivninger som vær-
ket har indregnet i sine varmepriser.

33. Der er tre betingelser for, at en varmevirksomhed kan opkræve udtrædelses-
godtgørelse:

a) Hjemmel i en aftale.
b) Værket må på opsigelsestidspunktet ikke være økonomisk veldrevet (øko-

nomi).
c) Den ledigblevne kapacitet, der opstår ved forbrugerens udtræden, må ikke

kunne afsættes til anden side i det eksisterende forsyningsnet (udbygning).

relse af 25. april 2006, om afslag på indregning i priserne af udgifter til skrotning i varmeprisen. Energiklage-
nævnet hjemviste sagen til fornyet behandling, og ved afgørelse af 29. september 2008 (j.nr. 4/0920-0600-
0004) tilsluttede Energitilsynet sig Energiklagenævnets synspunkt om, at henlæggelser til nyinvesteringer om-
fatter henlæggelser til skrotning. Energiklagenævnets afgørelse er offentliggjort på Energiklagenævnets hjem-
meside: www.ekn.dk, og Energitilsynets afgørelse af 29. september 2008 er offentliggjort på Energitilsynets 
hjemmeside: www.energitisynet.dk.   

7 Sagen har j.nr. 16/05079. 
8 Kompetencen til at vurdere, om en varmevirksomhed kan opkræve udtrædelsesgodtgørelse, henhører under det 

private ankenævn, Ankenævnet på Energiområdet. Energitilsynet og Energiklagenævnet har tidligere haft 
kompetence til at tage stilling hertil og har truffet afgørelse i flere sager om udtrædelsesgodtgørelse og har der-
ved medvirket til at udfylde den retlige standard for, hvornår opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse er urimelig 
i medfør af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 3. maj 2010 (j..nr.1021-
235). Efter etableringen af Ankenævnet på Energiområdet henhører kompetencen til tage stilling til, om betin-
gelserne for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse det private ankenævn, da der er tale om en civilretlig tvist.  

http://www.ekn.dk/
http://www.energitisynet.dk/
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AD A) 
34. Det er et krav, at der er hjemmel i parternes indbyrdes forhold, for at der over-
hovedet kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse.

35. Typisk vil et vilkår herom fremgå af værkets vedtægter. En stor del af varme-
forsyningerne er organiseret som forbrugerejede andelsselskaber, og kunderne har
dermed status som andelshavere og er derfor omfattet af vedtægterne. Når en for-
bruger er kunde, men ikke andelshaver (og derfor ikke bundet af vedtægterne),
skal en bestemmelse om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse fremgå af de al-
mindelige leveringsbestemmelser.  For begge typer af hjemmelsgrundlag gælder,
at de skal være anmeldt til Energitilsynet for at være gældende, jf. varmeforsy-
ningslovens § 21, stk. 3.

AD B OG C) 
36. Ifølge praksis på området kan værket kun kræve udtrædelsesgodtgørelse, hvis
værket, som forbrugeren udtræder af, ikke er økonomisk veldrevet og ikke er un-
der løbende udbygning. Er værket økonomisk veldrevet eller under løbende ud-
bygning, er en udtrædelsesgodtgørelse urimelig i medfør af varmeforsyningslo-
vens § 21, stk. 4.

37. Ankenævnet på Energiområdet vil således typisk se på værkets overordnede
økonomiske situation, herunder størrelsen på gælden, om der bliver foretaget nye
investeringer samt værkets priser.

38. Det er værkets forhold på opsigelsestidspunktet, der er relevant ved vurderin-
gen. Hvis et værks økonomi således ikke bliver berørt af en forbrugers udtræden,
enten fordi værket generelt set har en god økonomi, eller at den ledigblevne kapa-
citet kan overtages af en forbruger, kan der ikke opkræves udtrædelsesgodtgørelse.

39. Er der derimod tale om et såkaldt nødlidende værk, der har en sårbar økonomi,
høje varmepriser og ikke har mulighed for at udvide nettet og/eller tiltrække nye
forbrugere, så vil udgangspunktet være, at der kan opkræves udtrædelsesgodtgø-
relse. I modsat fald vil de øvrige tilbageværende forbrugere skulle ’dække ind’ for
den udtrædende, hvilket typisk vil give udslag i højere varmepriser.

40. Af Energitilsynets afgørelse af 17. januar 2006 (stadfæstet af Energiklagenæv-
net ved afgørelse af 10. september 2007, j.nr.: 21-488) fremgår således bl.a. føl-
gende:

”[...] 
Det som skal vurderes når en forbruger udtræder, er om forbrugerens ophør med betalingen af 
fast afgift som bidrag til afvikling af værkets anlægsgæld belaster de tilbageværende forbrugere i 
økonomisk henseende. Hvis der finder en "rolig" udbygning af værket sted, og antallet af forbru-
gere over tiden lidt efter lidt øges, er der ingen økonomisk risiko for de tilbageværende forbruge-
re, selv om der i mindre omfang finder udmeldelser sted, men såfremt tilgangen af nye forbrugere 
mindskes eller standser, og antallet af udmeldelser overstiger tilgangen, eller der er en begrundet 
formodning for, at antallet af udmeldelser vil overstige tilgangen, vil det i lovens forstand ikke væ-
re urimeligt at opkræve en udtrædelsesgodtgørelse. 
[...]” 
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41. Ved vurderingen af, om den ledigblevne kapacitet er overdraget til nye forbru-
gere, må de udmeldte forbrugeres ejendommes afregningspligtige areal for vær-
kets faste afgift – som er udtryk for den kapacitet værket skal stille til rådighed –
sammenlignes med det afregningspligtige areal for de nye forbrugere9.

42. Hvorvidt varmeværket er under udbygning vurderes ud fra oplysninger om
udviklingen af antallet af kunder samt det tilsluttede antal kvadratmeter typisk for
opsigelsesåret og de to foregående varmeår.

PRAKSIS FOR INDGREB OVER FOR PRISER 

43. Det følger af varmeforsyningslovens § 21, stk. 4, at hvis Energitilsynet finder,
at tariffer, omkostningsfordeling på anlæg med forenet produktion eller andre be-
tingelser er urimelige eller i strid med bestemmelserne i §§ 20-20 c eller regler
udstedt i henhold til loven, giver tilsynet, såfremt forholdet ikke gennem forhand-
ling kan bringes til ophør, pålæg om ændring af tariffer, omkostningsfordeling
eller betingelser.

44. Energiklagenævnet har ved afgørelse af 4. november 200410 stadfæstet Energi-
tilsynets afgørelse af Energitilsynet af 10. november 2003 om udgifter til repræ-
sentation i I/S Middelfart Fjernvarme. I afgørelsen af 4. november 2004 udtalte
Energiklagenævnet:

”[...] 
Efter bestemmelserne i varmeforsyningsloven § 20 kan kollektive varmeforsyningsanlæg mv. ind-
regne de i bestemmelsen opregnede omkostninger. Det er ikke i den forbindelse Energitilsynets 
opgave at gå ind i en bilagsrevision og vurdere enkeltposter til fx repræsentation. Denne opgave 
hører under varmeforsyningsanlæggets revision og for private anlæg den demokratiske kontrol i 
forbindelse med varmeforsyningens generalforsamling. 

Afsløres der efterfølgende ulovligheder må spørgsmålet løses på generalforsamlingen. Hvis dette 
ikke er muligt ved anmeldelse til politimæssig behandling eller afgørelse ved domstolene. 
[...]”. 

45. I afgørelse af 3. marts 2008 vedrørende klage fra Slagslunde Fjernvarmelaug
over E.ON. Varme henholdt Energiklagenævnet sig til nævnets udtalelse i afgørel-
sen fra 4. november 2004, og præciserede:

”[...] 
Nævnet tilføjer dog, at tilsynet har kompetence til at forhindre, at helt eksorbitante poster – som 
klart ligger uden for den skønsramme, der tilkommer selskabets organer – indregnes som nød-
vendige omkostninger. Hjemmelsgrundlaget herfor er varmeforsyningslovens § 20, stk. 1. 
[...]”. 

9 Energiklagenævnet af 10. september 2007, j.nr.: 21-486 
10 Sagen har j.nr. j.nr. 21-223 og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside: www.ekn.dk.  

http://www.ekn.dk/
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PRAKSIS VEDRØRENDE FORMÅLET MED VARMEFORSYNINGSLO-
VENS § 20 

46. Energiklagenævnet har flere gange udtalt sig om, at formålet med varmeforsy-
ningslovens § 20 er at beskytte forbrugerne mod urimelige priser. Af Energiklage-
nævnets afgørelse af 11. februar 200511 fremgår i den forbindelse bl.a. følgende:

”[...] 
4. Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 er at beskytte varmeaftagere
mod urimelige priser. Energitilsynets praksis om, at der for varmen højst må betales den mindste
af enten den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen skal sikre, at varmekunderne i
Skanderborg ikke betaler en urimelig varmepris.
[...].”

47. Dette følger endvidere vedrørende varmeforsyningslovens §§ 20 og 21 af
Energiklagenævnets afgørelse af 16. juni 2006 om prisfastsættelse på varme leve-
ret fra Slagelse Kraftvarmeværk12:

”[...] 
Nævnet bemærker, at formålet med varmeforsyningslovens § 20 og § 21 er at beskytte varmeaf-
tagere mod urimelige priser. Energitilsynets praksis om, at prisen for varme fastsættes til den la-
veste af den omkostningsbestemte pris eller substitutionsprisen, skal sikre, at varmekunderne ik-
ke betaler en urimelig varmepris. Heri ligger en begrænsning af parternes aftalefrihed med hen-
syn til varmeprisens fastsættelse. 
[...]”. 

SKØN UNDER REGEL OG LIGHEDSGRUNDSÆTNING 
Ad skøn under regel 
48. Lovgivningen er normalt udformet således, at den tager mere eller mindre
udtømmende stilling til, hvilke betingelser der skal være opfyldt, og hvilken rets-
følge forvaltningen kan vælge (fastlæggelse af afgørelsens indhold). Hvis loven
ikke i detaljer gør op med disse spørgsmål, er forvaltningen i stedet overladt et
skøn – forvaltningen skal således udfylde loven, inden der kan træffes afgørelse13.

49. Et forvaltningsretligt skøn består i 1) en fastlæggelse af lovlige kriterier i
skønnet, herunder om der er kriterier, der er pligt til at inddrage 2) oplysning af,
hvordan de faktiske forhold i den konkrete sag er i forhold til de lovlige kriterier,
3) afvejning.

50. Forbuddet mod skøn under regel indebærer, at en myndighed ikke kan undlade
at foretage et pligtmæssigt skøn over de konkrete forhold i en given sag med hen-

11 Sagen vedrørte Skanderborg Fjernvarme A.m.b.a.’s klage over Energitilsynets afgørelse af 25. august 2003 om 
I/S Renosyd I/S’ varmepriser. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgørelse. Sagen har j.nr. 21-193 
og er offentliggjort på Energiklagenævnets hjemmeside. www.ekn.dk.  

12 Sagen vedrørte en klage fra ENERGI E2 A/S over Energitilsynets afgørelse af 10. december 2003 om prisfast-
sættelse på varme leveret fra Slagelse Kraftvarmeværk. Energiklagenævnet stadfæstede Energitilsynets afgø-
relse delvist og hjemviste den delvist. Sagen har j.nr. 12-235 og er offentliggjort på Energiklagenævnets 
hjemmeside. www.ekn.dk.  

13 Der kan læses nærmere i ”Forvaltningsret” af Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., , 2. udgave 2002, Jurist- og 
Økonomforbundet, side 321 ff. og side 360 ff. 

http://www.ekn.dk/
http://www.ekn.dk/


Side 11/17 

visning til regler opstillet af myndigheden selv – hvis retsgrundlaget ikke giver 
holdepunkter for slutninger, må egentlige afskæringsregler, og regler, der begræn-
ser skønnet kraftigt, som udgangspunkt anses for ulovlige.  

51. Det kan dog i sig selv være en sammensat vurdering, om retsgrundlaget fore-
skriver et pligtmæssigt skøn, og om reglerne opstillet af myndigheden (interne
regler) begrænser skønnet så kraftigt, at de ikke er lovlige.14

52. På en skala fra det typisk mest kritiske til det bedre kan fire typer af interne
regler oplistes således: Reglen

− afskærer afvejning, dvs. den leder automatisk og ufravigeligt til et entydigt 
resultat, 

− begrænser afvejningen, dvs. sagen bliver afvist uden nærmere behandling, 
hvis ikke bestemte kriterier er opfyldt, 

− er udformet som en hovedregel (de mest kritiske giver kun minimale mulig-
heder for undtagelse, mens de mindst kritiske er dem, hvor hovedreglen ikke 
er dominerende for de mulige udfald og/eller undtagelserne ikke på forhånd er 
præcist beskrevet), 

− er en prioriteringsregel, som indeholder en prioritering med hensyn til vægt-
ningen af de (lovlige) præmisser eller hensyn, som danner grundlaget for en 
forvaltningsafgørelse.15 

53. Derudover gælder det bl.a. at jo flere nogenlunde ens skønsmæssige afgørelser
forvaltningsakter, der skal udstedes, jo mere acceptabelt er interne regler om krite-
riers vægt.16

Ad lighedsgrundsætning 
54. Lighedsgrundsætningen17 fastsætter, at væsentligt lige forhold skal behandles
lige i retlig henseende – ensartede fakta skal føre til ensartede retsfølger. Ligheds-
grundsætningen har især betydning som en supplerende ramme ved anvendelsen af
bestemmelser, som overlader myndigheden et skøn. Enkeltstående fravigelser af
praksis til fordel for en virksomhed eller borger må for så vidt betragtes som væ-
rende i strid med den almindelige lighedsgrundsætning, medmindre der i det en-
kelte konkrete tilfælde foreligger en saglig og tungtvejende grund til fravigelsen.

14 Side 360-361 i Hans Gammeltoft-Hansen m.fl., Forvaltningsret, 2. udgave 2002.  
15 Side 163-166 og 175-176 i Bent Christensen, Forvaltningsret, 2. udgave 1997 og side 259 ff. i ”Forvaltningsret, 

Almindelige emner”, af Jens Garde m.fk., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, 6. udgave. 
16 Side 173 i Bent Christensen, Forvaltningsret, 2. udgave 1997. 
17 Der kan læses nærmere herom i den forvaltningsretlige litteratur, se f.eks. ”Forvaltningsret, opgaver, hjemmel, 
organisation” af Bent Christensen, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 1997, 2. udgave, side 146 ff. og 182 ff., 
og ”Forvaltningsret, Almindelige emner”, af Jens Garde m.fk., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, 2016, 6. 
udgave, side 253 ff.
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BILAG 2 TIL PUNKT 5 - HØRING 

1. INDLEDNING

1. Der er indkommet høringssvar fra en række parter vedrørende notatet ’WACC
på varmeområdet 2003-2017’ og notatet ’Kriterier for skønnet over rimelig for-
rentning af indskudskapital’.

2. Nærværende notat omhandler Sekretariatet for Energitilsynets (herefter sekreta-
riatet) bemærkninger til høringssvarene vedrørende notatet ’Kriterier for skønnet
over rimelig forrentning af indskudskapital’.

3. Høringsudkastet ’Kriterier for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapi-
tal’ har været i høring hos EGJ Varme, Dansk Fjernvarme, Dansk Energi, For-
eningen Danske Kraftvarmeværker og Dansk Affaldsforening. Der er indkommet
høringssvar til notatet fra Dansk Fjernvarme og Dansk Energi. Høringen blev ind-
ledt 20. oktober 2016 med svarfrist 4. november 2016. Svarene indkom som føl-
ger:

− Dansk Energi, 11. november 2016 
− Dansk Fjernvarme, 14. november 2016 

4. I det følgende vil høringssvarene blive adresseret med et referat af svarene fra
ovennævnte parter efterfulgt af bemærkninger fra sekretariatet.
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2. VÆGTNING AF RISIKOFORHOLD
5. I forhold til vægtningen af risikoforholdene noterer Dansk Fjernvarme sig, at
sekretariatets udkast kan give det indtryk, at eksempelvis forholdet om antal til-
sluttede kunder/slutbrugere tillægges væsentlig betydning. I det omfang sekretaria-
tet mener, at nogle risikoforhold generelt vil vægte tungere end andre, opfordrer
Dansk Fjernvarme til, at det afspejles klart i notatet ’Kriterier for skønnet over
rimelig forrentning af indskudskapital’. I modsatte fald er det Dansk Fjernvarmes
opfattelse, at ingen risikoforhold vil være vigtigere end andre for branchen gene-
relt. Derudover finder Dansk Fjernvarme, at den opsummerende liste over risiko-
forhold i høringsudkastets punkt 7 i ’Kriterier for skønnet over rimelig forrentning
af indskudskapital’ bør suppleres med et punkt om ”Konkurrence mellem varme-
producerende enheder” (på samme net) under ”Særligt for varmeproduktion”.

6. Dansk Energi bemærker, at enhederne i tabel 2 i afsnittet om varmeproduktion
ikke er retvisende. Der bør stå ”Flere producenter og én producent” i stedet for
”Mange producenter og få producenter”, idet risikoen kan være betydelig ved kun
få varmeproducenter. Samme kommentar gælder for brændselstyper. Affaldsfor-
brændingsanlæg kan få dækket omkostninger til drift af deres anlæg ved at hæve
bortskaffelsesafgiften samt f.eks. brænde importeret affald. Dette reducerer risiko-
en for affaldsforbrændingsanlæg.

Sekretariatets bemærkninger 
7. Sekretariatet finder, at det ikke er muligt for branchen som helhed på forhånd at
fastsætte en vægtning mellem de forskellige risikoforhold. Vurderingen af risiko-
forholdene er en konkret og individuel vurdering, som er et samlet skøn på bag-
grund af den enkelte virksomheds forhold. Forhold, som er relevante for virksom-
hedens risikoprofil, er oplistede under punkt 7 i ’Kriterier for skønnet over rimelig
forrentning af indskudskapital’, hvor det som nævnt i notatet ikke udelukkes, at
andre kriterier end de oplistede kan være relevante. Angående Dansk Fjernvarmes
forslag om at supplere listen med ”Konkurrence mellem varmeproducerende en-
heder” (på samme net) under ”Særligt for varmeproduktion” er dette forhold alle-
rede dækket under kriteriet ”Om der er konkurrence til ansøgerens varmeleverance
eller ej, og hvis der er, hvordan konkurrence situationen er”.

8. Sekretariatet noterer sig Dansk Energis holdning til formuleringen i tabel 2. Det
er sekretariatets vurdering, at konkurrencesituationen ved få varmeproducenter
generelt ikke er så intens som ved mange varmeproducenter. Da tabellen dækker
over mange forskellige forhold, er det skrevet sådan i tabellen. Dette udelukker
ikke, at en virksomhed med få konkurrenter i det enkelte tilfælde kan vurderes at
være udsat for betydelig konkurrence, da risikoforholdet er en individuel vurdering
af forholdene for den enkelte varmeproduktionsvirksomhed.

9. Med hensyn til affaldsforbrændingsanlæg har disse alt andet lige en højere risi-
ko, da de er underlagt et prisloft, hvilket ikke er tilfældet for andre varmevirksom-
heder. Det er ikke korrekt, at omkostninger blot kan overvæltes i bortskaffelsesaf-
giften, bl.a. da fællesomkostningerne for affald og varme skal fordeles efter en
rimelig fordelingsnøgle. Risikoforholdene angående affaldsvarme er yderligere
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diskuteret i notatet ’Høringsnotat – bemærkninger til WACC på varmeområdet’ 
afsnit 5.3.  

3. VÆGTNING AF RISIKOFORHOLD
10. Dansk Energi anerkender, at risikoen kan være mindre for et selskab, der både
har varmeproduktion og -distribution end for et selskab, der kun har varmeproduk-
tion. Imidlertid er der flere nuancer, der skal reflekteres i denne risikovurdering.
Selskaber kan i samme koncern godt have både varmedistribution og -produktion,
som kan være adskilt via et mellemliggende transmissionsled, fælles lastforde-
lingsenhed eller lignende. Dermed er risikoen i produktionsleddet højere og for-
mentlig på linje med risikoen i selskaber, der kun har produktion.

Sekretariatets bemærkninger 
11. Angående ovenstående har der hidtil har der været sammenfald mellem den
juridiske person (selskab, forening, mv.) og værk, forsyningsområde og lignende.
Det er forventningen, at der i 2017 af Energitilsynet vil blive taget principiel stil-
ling til, hvordan forrentningsansøgninger fra juridiske personer med flere værker,
forsyningsområder og lignende skal behandles. Hvis det viser sig nødvendigt, kan
det efter svaret på denne analyse blive taget op, hvorvidt det giver anledning til
ændring eller supplering af notatet ’WACC på varmeområdet’ og notatet ’Kriterier
for skønnet over rimelig forrentning af indskudskapital’.

4. RISIKOEN VED DISTRIBUTION
12. Dansk Energi anfører, at kundeflugt i distributionsleddet også er en risiko for
selskaber, der alene ejer produktionskapacitet, da det samlede varmemarked mind-
skes, hvis distributionsselskaberne mister kunder. Samme pointe findes hos Verdo.
Dansk Energi nævner, at det også på denne baggrund er vigtigt at vurdere risikoen
i distributionsleddet korrekt.

13. Dansk Energi kan ikke tilslutte sig sekretariatets vurdering af, at kundegrund-
laget kun skulle have begrænset betydning for varmedistributionsvirksomheders
risiko. En negativ spiral med stigende priser for tilbageværende kunder og dermed
yderligere kundeflugt er en betydelig risiko, hvis der kun kan kræves udtrædelses-
godtgørelse, når der anvendes tilslutningspligt samt øvrige krav som, at værket
ikke må være økonomisk veldrevet, er opfyldt.

14. Dansk Energi anfægter rimeligheden af praksis med, at der kun kan kræves
udtrædelsesgodtgørelse, hvis værket (eller måske distributionsselskabet) ikke er
økonomisk veldrevet. Et værk kan godt være økonomisk veldrevet, men påføres et
stort og uforudsigeligt økonomisk tab, der ødelægger værkets økonomi fremadret-
tet, hvis der ikke kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse. I argumenterne for, at
udtrædelsesgodtgørelsen reducerer risikoen, er det i sagsfremstillingen udeladt, at
det kun er tilfældet, når der anvendes tilslutnings- eller forblivelsespligt i distribu-
tionen.

15. Dansk Energi kan ikke tilslutte sig, at varmedistributionsvirksomheder gene-
relt har meget lav risiko. Konkurrencen fra andre forsyningsformer er betydelig og
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i øvrigt tiltagende, som følge af teknologiudvikling indenfor naturgasfyr og var-
mepumper.  

16. Dansk Energi vil opfordre til varsomhed med at overvurdere betydningen af
antallet af kunder (målere) samt varmeafsætning til de kun 10 største kunder i
forbindelse med fastsættelse af risiko for varmedistribution. Mange små kunder
kan også indebære en risiko, da et stort antal kunder relativt hurtigt kan forsvinde
fra selskabet, hvis prisen ikke længere er attraktiv.

Sekretariatets bemærkninger 
17. Det anerkendes indledningsvist, at distributionsleddets risiko kan smitte på
produktionsleddets risiko. Dette er ligeledes afspejlet i, at det vurderes, at produk-
tionsvirksomheder har større risiko end distributionsvirksomheder og er ligeledes
medvirkende til, at den øvre grænse for beta aktiv er hævet fra 0,3 i høringsudka-
stet til ’WACC på varmeområdet’ til 0,35 i notatet som foreligges Energitilsynet.

18. Sekretariatet inddrager det forhold om varmevirksomheden har slutbrugere
eller ej i vurderingen af risikoen for den enkelte virksomhed. Betydningen af slut-
brugere er beskrevet under generelle kriterier, som har relevans for alle varmevirk-
somheder. En produktionsvirksomhed eller transmissionsvirksomhed uden slut-
brugere vurderes således at have en højere risiko end en varmevirksomhed med
slutbrugere, da den på grund af substitutionsprincippet kan risikere at blive presset
helt ud af markedet og derfor ikke have en pris at indregne deres omkostninger i.
Yderligere er der ikke mulighed for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse uden slut-
brugere. Der vil blive taget højde for risiko i forbindelse med kundeflugt i distribu-
tionsleddet for den enkelte selvstændige producent i det individuelle skøn over
forrentningsbeløbet.

19. Dansk Energi finder ikke, at kundegrundlaget har en begrænset betydning for
virksomhedens risiko. Dansk Energi synes at fejltolke citatet fra notatet, da det er
risikoen for tab ved kundeflugt, der adresseres og ikke risikoen for selve kunde-
flugten. Ved kundeflugt har virksomheder med distribution til slutforbrugere sta-
dig mulighed for at opnå forrentning, så længe der er et vist antal varmeforbrugere
tilbage. Dette begrænser risikoen for tab af forrentning. Derudover vil distributi-
onsvirksomheden i visse tilfælde kunne opkræve udtrædselsesgodtgørelse, hvilket
ligeledes begrænser risikoen for tab ved kundeflugt.

20. Det er korrekt, at udtrædelsesgodtgørelse kun kan opkræves, når værket ikke
er økonomisk veldrevet. Ved betydelige tab af kunder, hvor den ledige kapacitet
ikke vil kunne afsættes til anden side, vil et økonomisk veldrevet værk sandsyn-
ligvis opleve økonomiske problemer, som fører til, at værket ikke længere er øko-
nomisk veldrevet. Et i udgangspunktet økonomisk veldrevet værk vil derfor på et
tidspunkt overgå til at være et nødlidende værk. Et nødlidende værk kan opkræve
udtrædelsesgodtgørelse ved kundetab. Muligheden for at opkræve udtrædelses-
godtgørelse nedbringer derfor varmevirksomhedernes risiko i forbindelse med tab
af kunder, hvilket er beskrevet i notatet ’WACC på varmeområdet’ i afsnit 3.7.2.4:

Varmedistributionsvirksomheders aktivbase (den ikke afskrevne aktivbase) er således sikret ved 
muligheden for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse. Udtræder alle forbrugere vil muligheden for 
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at få forrentning dog ophøre. Kundeflugt kan derfor betyde, at virksomhedens omkostninger for 
de tilbageværende forbrugere stiger, hvilket kan få flere forbrugere til at springe fra. Dermed star-
tes en negativ spiral, der – i fraværet af tilslutnings- eller forblivelsespligt - kan erodere virksom-
hedens mulighed for at få en forrentning. Varmedistributionsvirksomheden vil dog ikke tabe vær-
dien af aktivbasen, som er sikret ved reglerne om udtrædelsesgodtgørelse. 

21. Det er ikke korrekt, at der udelukkende kan kræves udtrædelsesgodtgørelse
ved tilslutnings- eller forblivelsespligt. Det er til gengæld alene muligt for en for-
bruger at udtræde, når der ikke er pålagt tilslutnings- eller forblivelsespligt til for-
brugerens ejendom.

22. Sekretariatet vurderer, at varmedistributionsvirksomhederne generelt har en
lav risiko på grund af varmeforsyningslovens regler om, at nødvendige omkost-
ninger kan indregnes i varmeprisen, reglerne om udtrædelsesgodtgørelse, tilslut-
nings-/forblivelsespligt og muligheden for at indregne henlæggelser til skrotning.
Ved øget konkurrence fra andre forsyningsformer kan værket under visse betingel-
ser opkræve udtrædelsesgodtgørelse for at undgå økonomisk belastning af de til-
bageværende forbrugere. Som nævnt ovenfor har varmedistributionsvirksomheden
en lav risiko for ikke at opnå forrentning, så længe der er varmeforbrugere tilknyt-
tede. På samme måde nedbringer reglerne for henlæggelser til skrotning risikoen
for varmevirksomhederne generelt, da de under visse betingelser gør det muligt for
virksomheden, at forbrugerfinansiere skrotning i forbindelse med lukning.

23. Med hensyn til betydningen af antal kunder og varmeafsætningen til de 10
største kunder kan et lavt antal kunder eller en høj koncentration af varmesalget på
en lille andel kunder øge risikoen ved varmedistribution. Der foretages et indivi-
duelt skøn, hvor det vurderes, i hvilken grad det er tilfældet for den enkelte distri-
butionsvirksomhed.
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